POVJERENSTVO ZA UNUTARNJI SUSTAV OSIGURAVANJA
I UNAPREĐIVANJA KVALITETE SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU
POVJERENSTVA ZA UNUTARNJI SUSTAV OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE
SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU ZA 2017. GODINU

Dubrovnik, travnja 2018.

Sukladno članku 11. Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete,
Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete podnosi godišnji izvještaj o
svom radu.

Godišnji izvještaj o radu usvojen je na 46. sjednici Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete održanoj 27. travnja 2018.
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POVJERENSTVO ZA UNUTARNJI SUSTAV OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE
NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU
1. Uvod
Sastav Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete Sveučilišta u
Dubrovniku (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) definiran je Pravilnikom o unutarnjem sustavu
osiguravanja i unapređivanja kvalitete.
Povjerenstvo je u izvještajnom razdoblju djelovalo u sljededem sastavu:
1. doc. dr. sc. Marija Martinovid, predstavnica Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, članica
(do 6. veljače 2017.), predsjednica (od 18. travnja 2017.)
2. doc. dr. sc. Natalia Stagl Škaro, predstavnica Odjela za komunikologiju, predsjednica (do 6.
veljače 2017.), članica (od 18. travnja 2017.)
3. doc. dr. sc. Josip Mikuš, predstavnik Odjela za akvakulturu, član (do 6. veljače 2017.), zamjenik
predsjednice (od 18. travnja 2017.)
4. dr. sc. Danijela Jemo, predstavnica Odjela za umjetnost i restauraciju, članica (do 6. veljače
2017.)
5. izv. prof. dr. sc. Lucia Emanuele, predstavnica Odjela za umjetnost i restauraciju, članica (od
18. travnja 2017.)
6. Stjepan Ćavar, mag. ing. comp, predstavnik Odjela za elektrotehniku i računarstvo, član (do 6.
veljače 2017.)
7. doc. dr. sc. Krunoslav Žubrinid, predstavnik Odjela za elektrotehniku i računarstvo, član (od 18.
travnja 2017.)
8. Leo Čampara, dipl. ing., predstavnik Pomorskog odjela, član,
9. dr. sc Ivona Onofri, predstavnica Instituta za more i priobalje, članica, (od 18. travnja 2017.)
10. Vlado Lučid, predstavnik gospodarstva, član
11. Blaž Bulum, predstavnik studenata, član.
Povjerenstvo je tijekom 2017. godine održalo pet sjednica. Zaključci sa svih sastanaka sadržani su u
zapisnicima koji su u sažetom obliku objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta.
Sve sjednice održane su u suradnji s Uredom za kvalitetu, čiji je voditelj Matej Trpin, dipl. iur., tijekom
izvještajnog razdoblja obavljao administrativne i stručne poslove za Povjerenstvo.

2. Rezultati rada Povjerenstva:
1.

38. sjednica održana elektroničkim putem zaključena 13. veljače 2017.:
Povjerenstvo je na predmetnoj sjednici prihvatilo korigirane obrasce:
 F21-02 Godišnje izvješde mentora o radu asistenta,
 F21-05 Izvješde o radu poslijedoktoranda,
 F21-06 Godišnje izvješde o radu asistenta,
 F21-07 Ocjena asistenta o mentorstvu nastavnika.
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2.

39. sjednica održana 18. travnja 2018.:
Povjerenstvo je na toj sjednici:
 donijelo odluku o konstituiranju u novom sazivu te izabralo predsjednicu i zamjenika
predsjednika Povjerenstva,
 na temelju zahtjeva Pomorskog odjela razmatralo prijedlog manjih izmjena (u opsegu
manjem od 20%) studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija „Nautika“ i
diplomskog sveučilišnog studija „Pomorstvo“ te donijelo mišljenje kojim predlaže Senatu
prihvadanje predloženih izmjena studijskih programa,
 na temelju zahtjeva Vijeda studija Sestrinstvo i Kliničko sestrinstvo razmatralo prijedlog
manjih izmjena (u opsegu manjem od 20%) studijskih programa preddiplomskog stručnog
studija „Sestrinstvo“ i specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“
te donijelo mišljenje kojim predlaže Senatu prihvadanje predloženih izmjena studijskih
programa,
 na temelju zahtjeva Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju razmatralo prijedlog
programa cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti nekretnina“ te donijelo
prethodnu procjenu i mišljenje kojim predlaže Senatu prihvadanje tog programa,
 donijelo Godišnji izvještaj Povjerenstva o radu u 2016. godini,
 donijelo Izvješde o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i
unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za 2016. godinu,
 prihvatilo prijedlog Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanja
kvalitete Sveučilišta za 2017. godinu,
Na prijedlog Povjerenstva, Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na 140. sjednici održanoj 24.
travnja 2017. donio odluku o:
 prihvadanju izmjena studijskih programa u opsegu manjem od 20% preddiplomskog
sveučilišnog studija „Nautika“, diplomskog sveučilišnog studija „Pomorstvo“ i
specijalističkog diplomskog stručnog studija „Kliničko sestrinstvo“,
 prihvadanju programa cjeloživotnog učenja „Metode procjene vrijednosti
nekretnina“,
 prihvadanju Godišnjeg izvješda o radu Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i
unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za 2016. godinu, na temelju koje
je navedeno izvješde dostavljeno Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta i
Agenciji za znanost i visoko obrazovanje,
 prihvadanju Izvješda o realizaciji Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i
unapređivanja kvalitete za 2016. godinu,
 donošenju Operativnog plana mjera i aktivnosti osiguravanja i unapređivanje
kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku za 2017. godinu, na temelju kojeg se zadužuju
odgovorne osobe i sveučilišna tijela za provedbu predviđenih mjera i aktivnosti te za
dostavu izvješda o realizaciji tih mjera i aktivnosti.

3. 40. sjednica održana elektroničkim putem zaključena 25. svibnja 2017.:
Povjerenstvo je na toj sjednici:
 na temelju zahtjeva Odjela za komunikologiju razmatralo prijedlog manjih izmjena
studijskih programa preddiplomskog sveučilišnog studija Mediji i kultura društva i
diplomskih sveučilišnih studija Odnosi s javnostima i Mediji, te donijelo mišljenje kojim
predlaže Senatu prihvadanje tih izmijenjenih programa,
 na temelju zahtjeva Vijeda studija Povijest Jadrana i Mediterana razmatralo prijedlog
manjih izmjena studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija Povijest
Jadrana i Mediterana, te donijelo mišljenje kojim predlaže Senatu prihvadanje tog
izmijenjenog programa,
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Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na 141. sjednici održanoj 25. svibnja 2017. donio odluku o
prihvadanju manjih izmjena studijskih programa preddiplomskih sveučilišnih studija Mediji i
kultura društva i Povijest Jadrana i Mediterana i diplomskih sveučilišnih studija Odnosi s
javnostima i Mediji.
4. 41. sjednica održana 3. studenog 2017.:
Povjerenstvo je na toj sjednici:
 na temelju zahtjeva Odjela za elektrotehniku i računarstvo započelo s postupkom
vrednovanja izmjena i dopuna studijskog programa diplomskog sveučilišnog studija
„Poslovno računarstvo“ sa zadadom utvrđivanja udovoljava li predloženi studijski
program zakonskim i podzakonskim propisima, te uputilo navedeni studijski program na
recenzije,
 na temelju zahtjeva Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju započelo postupak
vrednovanja novog studijskog programa poslijediplomskog specijalističkog studija
„Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“ sa zadadom utvrđivanja
udovoljava li predloženi studijski program zakonskim i podzakonskim propisima, te
uputilo navedeni studijski program na recenzije,
 na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Dubrovniku o izvedbi nastave na stranom jeziku,
donesene na 140. sjednici održanoj 24. travnja 2017. (broj: 645-16/17), razmatralo
prijave nastavnika za izvođenje nastave na engleskom jeziku u akademskoj 2017./2018.
godini, prihvatilo predmetne prijave te donijelo mišljenje da su prijavljeni syllabusi
predmeta na engleskom jeziku usklađeni s važedim izvedbenim planom nastave i sadrže
sve elemente propisane navedenom Odlukom,
 prihvatilo izmijenjene i dopunjene obrasce F21-07 Ocjena asistenta o mentorstvu
nastavnika i F21-08 Ocjena poslijedoktoranda o mentorstvu nastavnika, usklađene s
Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku o mentoru-savjetniku, donesena na 136.
sjednici održanoj 7. prosinca 2016.
Elaborat o studijskom programu:
 diplomskog sveučilišnog studija „Poslovno računarstvo“ poslan je na recenzije
nastavnicima sa Sveučilišta u Zagrebu,
 poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje kvalitetom i održivim
razvojem u turizmu“ poslan je na recenzije nastavnicima sa Sveučilišta u Rijeci,
Univerziteta u Sarajevu i Univerzi v Ljubljani,
a imenovani recenzenti su izradili i dostavili recenzije oba studijska programa.
Ocjenjivanje rada asistenata i poslijedoktoranada za akademskoj 2016./2017. godinu
provedeno je temeljem F21-07 Ocjena asistenta o mentorstvu nastavnika i F21-08 Ocjena
poslijedoktoranda o mentorstvu nastavnika.
Služba za međunarodne odnose i istraživačke projekte ponudila je dolaznim studentima u
sklopu Erasmus+ programa mobilnosti u akademskoj 2017./2018. mogudnost odabira
navedenih kolegija na engleskom jeziku.
5. 42. sjednica održana elektroničkim putem zaključena 21. prosinca 2017.:
Povjerenstvo je na toj sjednici:
 temeljem zaprimljenih recenzija za izmijenjeni i dopunjeni studijski program
diplomskog sveučilišnog studija „Poslovno računarstvo“ i analize preporuka
recenzenata donijelo odluku o slanju tih recenzija Stručnom vijedu Odjela za
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elektrotehniku i računarstvo radi razmatranja i dorade elaborata studijskog programa u
skladu s preporukama recentenata, roku od najviše 30 dana,


temeljem zaprimljenih recenzija za novi studijski program poslijediplomskog
specijalističkog studija „Upravljanje kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“ i analize
preporuka recenzenata donijelo odluku o slanju tih recenzija Stručnom vijedu Odjela za
ekonomiju i poslovnu ekonomijuradi razmatranja i dorade elaborata studijskog
programa u skladu s preporukama recentenata, roku od najviše 30 dana.

2. Zaključak

S obzirom na navedeno, a temeljem članka 14. Pravilnika o sadržaju dopusnice te uvjetima za
izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i
reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine 24/10) te članka 11. Pravilnika o unutarnjem sustavu
osiguravanja i unapređivanja kvalitete na Sveučilištu u Dubrovniku, izvješduje se da tijekom 2017.
godine:
1. Povjerenstvo je zaprimilo dva (2) zahtjeva za izvođenje studijskih programa, i to za:
 novi studijski program poslijediplomskog specijalističkog studija „Upravljanje
kvalitetom i održivim razvojem u turizmu“,
 izmijenjeni i dopunjeni studijski program diplomskog sveučilišnog studija „Poslovno
računarstvo“,
u odnosu na koje u izvještajnom razdoblju postupak vrednovanja nije okončan, pa
Povjerenstvo nije još donijelo prethodnu procjenu i mišljenje o ispunjavanju nužnih uvjeta
propisanih Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje
djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih
učilišta (Narodne novine 24/10),
2. sukladno navedenom u točki 1. Povjerenstvo nije donijelo niti jednu prethodnu procjenu i
mišljenje o ispunjavanju nužnih uvjeta za studijske programe propisanih Pravilnikom o
sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog
obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih učilišta (Narodne novine
24/10).

Predsjednica Povjerenstva za unutarnji sustav
osiguravanja i unapređivanja kvalitete

doc. dr. sc. Marija Martinovid
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